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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Warszawy
5251290392
Rynek Starego Miasta 28
Warszawa
PL 00-272
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3
Tel.:  +48 225966794
E-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwarszawy.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumwarszawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Muzeum Warszawy
5251290392
Jezuicka 1/3
Warszawa
00-281
Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Urbaniak
E-mail: zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwarszawy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie (II)

mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
mailto:zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl
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Numer referencyjny: MW/ZP/66/PN/2016

II.1.2) Główny kod CPV
31520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta
28-42 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik numer 1 do SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia do piwnic Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta
28-42 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik numer 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem Zamówienia z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej 800 000,00 złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie Wykonawca należycie wykonał co najmniej 3 dostawy oświetlenia do budynków
użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 500 m2 o łącznej wartości co najmniej 750 000,00 złotych;
b) wykonawca będzie dysponował co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń;
UWAGA: Przez 3 dostawy Zamawiający rozumie dostawy świadczone w ramach trzech odrębnych umów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w dokumentacji postepowania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
celem postępowania przetargowego jest dostawa i montaż oświetlenia w części przestrzeni Wystawy
Głównej Muzeum Warszawy, znajdującej się w piwnicach kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42.
Realizacja I Etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy trwa od października br., musi zakończyć się do
dnia 28 lutego 2017 roku, ze względu na fakt realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja, konserwacja
oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w
Warszawie współfinansowanego ze środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego” .Przy zachowaniu 40-dniowego terminu na składanie ofert w przetargu, nie uda się
zakończyć prac związanych z realizacją I Etapu Wystawy w powyższym terminie

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2016
Czas lokalny: 15:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2016
Czas lokalny: 16:45
Miejsce:
Muzeum Warszawy
ulica Jezuicka 1/3
Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2016


